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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: mandag 17. januar 2022 11.29
Til: kjersti.sortland@aftenbladet.no
Kopi: lars.helle@aftenbladet.no; Tarald Aano; 

carl.gunnar.gundersen@aftenbladetr.no; Solveig Grødem Sandelson; 
elin.stueland@aftenbladet.no; Stein.jupskaas@aftenbladet.no; 
oyulf.hjertenes@bt.no

Emne: STAVANGER AFTENBLAD

20220116 Noen Pauli ord om Aftenbladet 
Gode nåværende og kommende medarbeidere i Aftenbladet, og særlig kommende sjefredaktør 
Kjersti Sortland.  

Dette brev var i utgangspunktet skrevet 26. november 2019 til Lars Helle og Øyulf Hjertenes, 
som begge oppgitt som sjefredaktører i Schibsted-presentasjonen av Aftenbladet. Flere av 
referansene er i mellomtiden blitt meningsløse. Dette brev er skrevet 16. januar 2022, og 
legges ut i del-bloggen «Lokal debatt» under mitsem-blogg.com på samme måte som brevet av 
november 2019.  

EN STAVANGER-AVIS MÅ UTGIS I STAVANGER 

For det første må Aftenbladet få tak i en tidsmessig avistrykk-presse som kan monteres i 
Stavanger.  

Som sønn av en redaktør i en morgenavis har jeg forståelse for fordelene for alle medarbeidere 
ved at de slipper kvelds- og nattarbeid. Det må man dessverre innrette seg på i en morgen-avis. 

Det går ikke i lengden å trykke en Stavanger-avis i Bergen. Det har med avisens sjel å gjøre. 
Papirutgaven av Aftenbladet har blitt et organ for opplysninger som er to dager gamle. Det som 
skjer om ettermiddagen i dag, kommer tidligst i papiravisen om 2 dager.  

Vil man en mandag få vite hva som skjedde med Viking i kampen mot Haugesund Fotball eller 
Odd søndag ettermiddag, må man kjøpe morgenavisene Haugesunds Avis eller Varden. 

Det kan ikke fortsette slik! 

RYFAST OG ROGFAST 

Aftenbladet klarer ikke å fokusere på de viktigste saker for lokalmiljøet.  

Det har lenge vært underrapportert at fremtiden til Stavanger og Rogaland avhenger av 
hvordan det går med verdens lengste og dyreste blindvei, også kalt Ryfast. At Stavanger 
kommune har påtatt seg en selvskyldnergaranti på 2,3 milliarder kroner, og også må ta ansvar 
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for det som måtte falle på Stavanger av fylkeskommunens garanti på 5,4 milliarder kroner, blir 
knapt nok nevnt i avisen.  

Dette blir vel for småpenger å regne når man skal gå i gang med Rogfast, som får sterk støtte 
fra Aftenbladet. At teknologien snart vil ha kommet så langt at en flytende rørbro fra 
Mortavika til Arsvågen kan realiseres på sikker måte er underkommunisert. Satser man på det, 
sparer man jo vanvittige tunneler til Kvitsøy og til Bokn/Arsvågen. Men det vil man ikke skrive 
om i Aftenbladet, eller tillate at leserbrev gir opplysninger! 

GAMLE OG NYE SUS 

At parkeringssituasjonen på Gamle SUS er en tilnærmet katastrofe som forsterkes av Nye 
SUS, må man lese leserbrev for å finne ut av. Aftenbladet har rapportert at planen om å flytte 
alle avdelinger til Nye SUS er oppgitt. Hvilke konsekvenser det får med hensyn til 
tilleggstrafikk og behov for ekstra parkering har avisen ikke prøvd å kartlegge.  

Aftenbladets bidrag i saken er å utbasunere at alle ansatte på få parkere på SUS! Det hjelper 
jo ikke så meget i en situasjon som lenge har vippet mot katastrofen, og som åpenbart vil vippe 
over når man får et Nye SUS med begrenset parkeringsplass og tilleggstrafikk mellom Gamle 
SUS og Nye SUS.  

Det er likevel tryggest å la være å gi plass til leserbrev med konkrete forslag til hvordan 
situasjonen kan løses, med gondolbane med plass til senger mellom Gamle SUS og Nye SUS, og 
til en avdeling for førstehjelp og beslutning om hvilken avdeling pasienten skal til på et sentralt 
sted i Stavanger med god kommunikasjon til hele området og god plass til parkering. Løsningen 
kan være en ny etasje over Byterminalen, som forbinder alle områder og også har rimelig godt 
med parkeringsplasser. La katastrofen skje først, så kan vi overveie å gi plass til løsninger, 
mener visst Aftenbladet! 

LESERBREV-SPALTEN 

Jeg var i mange år mer eller mindre fast bidragsyter til leserbrevspalten, og hadde et utmerket 
profesjonelt samarbeid med debatt-lederen. Så kom det plutselig en ny debattredaktør som 
raskt og bredte seg utover i avisen med artikler om både dette og hint, stort sett utenfor 
henne fagområde og fullstendig uinteressant. Hun engasjert seg også sterkt og personlig til 
støtte for en Randaberg-familie som ville rehabilitere gudfaren som var stornazist i Randaberg, 
med påstander om at han ikke hadde deltatt i etableringen av en liste over «upålitelige» 
personer på Randaberg. Jeg var av og til i Riksarkivet, og benyttet anledningen til å undersøke 
saken nærmere. Jeg kunne dokumentere løgnen i forsøket på å rehabilitere gudfaren. Flere 
gode Randabuer forlot møtet da listen over upålitelige sambygdinger skulle sette opp, men ikke 
gudfaren. Han var møteleder og førte protokollen.  Jeg fikk anledning til å skrive om dette i 
leserbrev. 
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En tid etter ble jeg oppsøkt i mitt hjem på Randaberg av en velkjent og respektert (og nå 
avdød) Randabu som fortalte (i nærvær av et familiemedlem)  at debattredaktøren hadde 
kunngjort til nazistens familie at de skulle slippe å høre mer fra Mitsem’en. På spørsmål fra meg 
har hun nektet for en opplysning jeg hadde fått om at hun er i familie med udfaren. Men hun 
har ikke forsøkt å benekte at hun ga beskjed til hans familie at mitsem’en ikke skulle få komme 
til orde i avisen. I perioder har jeg oppfattet det som at hun konsekvent refuserer innlegg fra 
meg i Aftenbladet. 

Det har ikke forhindret at jeg har tatt kontakt med henne om saker jeg syntes var særlig 
viktige. Det har aldri, så vidt jeg husker, medført noen endring i hennes negative holdning til 
innlegg fra meg. 

GAUSELSTRAEN-SAKEN 

I Gauselstraen saken har Aftenbladet konsekvent og gjennom lang tid støttet forsøkene fra 
velstående grunneiere i Gauselvågen, mange med tilknytning til redaktørfamilien bak 
Aftenbladet, på å få allmennheten vekk fra «Straen» der det til alle tider har gått en 
turvei/kjerrevei, i alle fall fra utskiftningen 21. juli 1827. 

Jeg har nå tatt et initiativ for å få Økokrim til å se på saken. I Tjøme-saken har Økokrim tatt 
ut tiltale mot tre entreprenører som har utført ulovlig arbeid i strandsonen. I dokument 
20220111 i delblogg Gauselstraen har jeg bedt Økokrim om også å etterforske Stavanger-
modellen for grunneieres forsøk på å få gode medborgere vekk fra strandsonen ved deres hus.  

I Stavanger-modellen er det ikke entreprenørene som må etterforskes med tanke på mulige 
straffbare forhold, det er tjenestemenn i kommunen og lokalpolitikere som det er grunn til å 
mistenke at ha opptrått på straffbar måte. Det dreier seg om påstander som med grunn er 
fremsatt av gode Stavanger-borgere og støttet av meg i Boganeset-saken, Sokn-saken og 
Gauselstraen-saken, med fyldig dokumentasjon i Mitsem-blogg.com.  

FORSØK PÅ Å FÅ FART PÅ TURISMEN 

Det jeg har brukt mest tid på i min kontakt med Aftenbladet, er forsøk på få fart på turismen i 
Stavanger. Det har gått svært dårlig. Nye store og flotte hoteller taper millioner av kroner 
hvert år. Store hotellprosjekter blir oppgitt (jfr. kongresshotellet som skulle komme i den 
store byggegropen i Tanke Svilandsgate og Hilton-hotellet som skulle komme ved Konserthuset). 
Turismens hovedorganisasjon, NHO Reiseliv, har reagert på mangelen på initiativ i Stavanger.   

Til NRK Rogaland sa Kristin Krohn Devold 16. januar 2018 at rogalendingene har sovet i timen 
når det gjelder reiselivet. 

Utstillingsområdet i Stavanger, Stavanger Forum, er mer eller mindre oppgitt etter at 
kommunen har blitt tappet for store millionbeløp som har gått fra skolebudsjetter og 
budsjetter for gamle og syke.  
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Alt dette mens «Stavanger Aftenblad» bl.a. 31. januar 2018 nærmest hoverer over at det har 
vært liten støtte å få til bl.a. mine initiativ for å få fart på reiselivet, med bygging av en 
forurensningsfri og spektakulær gondolbane fra Eiane i Forsand (med veiforbindelse til 
Stavanger) over Lysefjorden og over Prekestolen til det høyeste fjell på Prekestolsiden (som 
min kone så treffende ville kalle Rygertoppen).   

Jeg fikk i sin tid turistsjefen i Stavanger til å invitere to gondolbane-eksperter til å presentere 
planen i Stavanger. Reiselivssjefen i Stavanger avlyste invitasjonen ved å stille vilkår om at 
ingeniørene skulle komme og reise som tyver i natten, uten å få presentere detaljerte 
gondolbane-planer offentlig. Gondolbaneekspertene likte planene så godt at de kom og reiste på 
egen kostnad, og Aftenbladet hoverte over meg 31. januar 2018 fordi jeg fikk så liten støtte! 

Det er det nest største eksempel på manglende forståelse for reiselivets behov og muligheter 
jeg har opplevet. Det største var da jeg for noen år siden ble invitert som paneldeltaker til en 
paneldebatt arrangert av Kverulant-katedralen om fremtiden til Prekestolen. Etter at jeg 
hadde takket ja til invitasjonen, ble jeg avinvitert. Jeg var velkommen som tilhører i salen, men 
ikke som deltaker i panelet. Det var for farlig, selv for Kverulant-katedralen, at jeg skulle delta 
som vanlig invitert medlem av panelet. Jeg unnlot å møte (og så aldri noen om møtet i pressen).  

Jeg vet med meg selv at selv ikke Aftenbladet i det lange løp kan se bort fra muligheten til å 
stimulere reiselivet i regionen med å satse på gondolbane ved en av verdens største 
turistattraksjoner, Prekestolen. Kanskje blir det realisert før Prekestolen styrter i 
Lysefjorden – det vil den jo garantert gjøre! En flott turistattraksjon på Rygertoppen vil aldri 
komme bort. 

En annen potensielt stor turist-attraksjon er selvsagt stedet der Rikssamlingen i Norge skjedde 
i 872, Ytraberget. Her eier Sola kommune områder som er nesten så store som de som ligger på 
Stiklestad, men det er ikke noe som tyder på at kommunene i området vil ta høyde for at dette 
var Norges Rikssamlingssted. Etter slaget møtte ikke Harald Hårfagre noen motstand i Norge, 
skrev Snorre. Stavanger Aftenblad har gjennom lang tid arbeidet for å få et slags vikingsenter 
i Møllebukta. Det er et flott lite sted som domineres av «Sverd i fjell»-monumentet. 
Monumentet er forøvrig mer enn synlig fra det virkelige Rikssamlingsted, Ytraberget, men det 
er visst ikke hensiktsmessig å vise det – det er ikke i Stavanger! 

Det siste er at entusiastene for Stavanger og Møllebukta vil arrangere en slags 
Rikssamlingsfest i Møllebukta i sommeren 2022 for feiring av et det er 1150 år siden 
Rikssamlingen. Det blir nok bare en blek etterligning av feiringen av 1100-årsdagen for 
Rikssamlingen på Ytraberget 17. juni 1982 med deltakelser av Kongen, Kronprinsparet (det 
nåværende kongepar) og fylkesmenn m.fl. En film, fra Rikssamlingsfeiringen på Ytraberget 17. 
juni 1982 kan åpnes i Mitsem-blogg.com. Ta gjerne en titt og sammenligning med det om skal 
skje i sommer. 
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Det er sterke krefter i gang for å få en nasjonalpark rundt Prekestolen. Det er mulig at enkelte 
oppfatter det slik at en gondolbane nærmest stenger for en nasjonalpark. Alle andre steder i 
verden oppfatter man det slik at en gondolbane sikrer adkomsten til nasjonalparker, f.eks. til 
Teide på Tenerife, og en rekke nasjonalparker i hele verden. Derfor: Det er flott med en 
nasjonalpark ved Prekestolen, men helt misforstått at en gondolbane skulle være et slags hinder 
for en nasjonalpark. Tvert imot vil den sikre nasjonalparken, økonomisk og som reisemål.  

REDAKTØRENS PRIVATE GAPESTOKK  

For noen år siden ble jeg gjort oppmerksom på at søking på mitt navn på Google var det første 
som kom frem to gamle avisartikler med særdeles skarp kritikk av meg. Selv om kritikken 
kanbskje ikke var helt uten grunn, opplevet jeg det som en slags gapestokk at avisen 
manipulerte avisartikler på denne måten. Google rådet meg ti å ta kontakt med Aftenbladet. 
Jeg skrev da til hun som ble oppgitt å være digitalredaktør. Da hun var sykmeldt 
(svangerskapspermosjon?) gikk henvendelsen til redaktør Tarald Aano, som i telefonsamtale 
med meg lovet å ordne opp, Etter en tid kunne jeg registrere at den ene meldingen var blitt 
borte, men ikke den som var mest kritisk og krenkende. Jeg klaget igjen til avisen. Da kom 
sjefredaktøren, Lars Helle, inn som saksbehandler i en sak som lå langt under hva han vanligvis 
ville engasjere seg i som sjefsredaktør og adm. direktør. Hans innsats var å sikre at den 
artikkel som Tarald Aano hadde sørget for at ble borte kom inn igjen som første svar for de 
som søkte på mitt navn. Da fikk jeg Google til å slette begge meldinger fra hele nettet. 

Et initiativ fra meg til et møte for å «klare luften» ble hånlig avvist av Lars Helle – jeg hadde 
ingen ting med å forsøke å blande meg inn i avisens redaksjonelle frihet! Han sørget også for at 
Tarald Aano skrev et brev til meg om at jeg hadde misforstått hele saken. Det ble dog ikke 
presisert hvori misforståelsen skulle ligge!   

Jeg har i ettertid blitt oppmerksom på at en bekjent ble satt i en lignende gapestokk av Lars 
Helle. Også han måtte få hjelp av Google for å bli tatt ned fra gapestokken, og fikk det! 

ALEXANDER L. KIELLAND-ULYKKEN 

Man skulle tro at den ledende avis i området var særskilt grundig når det gjelder den største 
industriulykke i Norge noen gang, «Alexander L. Kielland»-ulykken 27. mars 1980, der 123 olje-
arbeidere omkom og 89 kom fra ulykken i live!  

29. oktober 2016 utkom Aftenbladet med et stort spesialnummer med 124 sider om ulykken. 
Samme dag hadde de samme Aftenblad-journalister store artikler i «Aftenposten», «Bergens 
Tidende» og «Fædrelandsvennen» (som den gang var en Schibsted-avis) om ulykken. Artiklene 
påsto at det var feil ved fortøyningen som årsak til ulykken.  

Det var det reneste sprøyt. ALK-kommisjonen hadde avklart utenfor rimelig tvil at feil ved 
innsveisingen av en hyrdofonholder i benet som knakk var mangelfull og at et såkalt 
tretthetsbrudd fikk utvikle seg fra den mangelfulle sveis til det nesten gikk rundt hele benet 
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som brast (der hydrofonholderen var innsveiset) og medførte at ett av de fem plattform-ben 
som riggen hvilte på i vannet brakk av.  

Ingen eksperter innenfor marine konstruksjoner har noen gang bekreftet at en annen 
fortøyningmåte kunne ha avverget ulykken. I flere dokumenter har jeg vist til at 4 eksperter på 
professornivå i Frankrike, og 2 eksperter på professornivå i Norge og 1 ekspert på 
professornivå i Sverige alle, uavhengig av hverandre, har avvist at feil ved fortøyningen kunne 
være årsak til ulykken. 

Dessverre har journalisten bak den umulige teorien om at feil ved fortøyningen var årsak til 
ulykken fått lov å fortsette å skrive om dette i Aftenbladet. Det skjedde til tross for at 
journalisten i sin utmerkede bok om ALK-ulykken for noen år siden ikke gjentok påstanden om 
fortøyningsfeil. Det skyldes kanskje at jeg hadde advart forlagsredaktøren mot å skrive om 
dette i boken. Jeg trodde den saken var avklaret, inntil redaktør Lars Helle lot ham slippe til 
igjen med den umulige fortøyningsteori i Aftenbladet, flere ganger. Det var etter at Lars helle 
hadde tillatt en annen journalist å skrive flere oppslag om ulykken som stort sett var i tråd med 
det jeg har skrevet.  

Det var kanskje for å skape balanse da en annen journalist fikk skrive flere fremragende 
artikler som var sammenfallende med det jeg alltid har hevdet om ulykkesårsaken. Jeg tror til 
og med han viste til min påstand om at ulykken i mars 1980 kunne vært unngått hvis 
plattformledelsen ikke hadde stanset den undersøkelse som både kapteinen og maskinsjefen 
ønsket å gjennomføre sommeren 1979 i tråd med vedlikeholdsprogrammet som var etablert for 
Kielland-plattformen. Man får selvsagt aldri vite med 100 % sikkerhet om ulykken kunne vært 
unngått om kontrollen 1979 var blitt gjennomført i tråd med vedlikeholdsprogrammet for 
Kielland-plattformen. Aftenbladet valgte den tryggeste vei – hold kjeft om det om er viktig.  

Det er likevel påfallende at hverken ALK-kommisjonen, politiet eller Riksrevisjonen reiser 
spørsmålet, og at ingen har tatt noe initiativ til å avhøre navngitte ledere i rederiet som deltok i 
alle avgjørelser, og som fortsatt lever og aldri har blitt spurt om saken. Tallrike oppfordringer 
til Aftenbladet om i alle fall å intervjue disse før de dør har ikke medført noen belysning av 
saken. Kanskje en ny redaktør i Aftenbladet vil ta grep – de det gjelder lever visst fortsatt! 

Jeg må vel erkjenne at jeg ikke lenger blir tatt helt på alvor av Aftenbladet.  

Da jeg etter nye TV-programmer tok kontakt med en journalist, som ellers har vært helt på 
linje med meg i ALK-saken, om han var interessert i nye og ukjente opplysninger om Bravo-
utblåsningen, hørte jeg ikke mer fra ham.  

Det er utmerket at NRK og filmskapere i mindre selskaper har laget filmer om Bravoutblåsingen 
som avsnitt i Lykkeland-serien og andre filmer. Etter å ha sett dem på nytt, forstår jeg at jeg 
må skrive «202201XX Sannheten om Bravo-utblåsningen», som en slags oppfølging av 
«19870416 Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken» i underbloggen «ALK-ulykken» i 
«mitsem-blogg.com».  
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Jeg var på den tiden for Bravo-utblåsingen fortsatt ansatt i Phillips Petroleum Company 
Norway, og var kjent med det store arbeid som ble gjort på land i Stavanger, Bartlesville, 
Oklahoma, (hovedkvarteret til Phillips Petroleum) og California, der brønnhodeventilen var 
produsert. Jeg kjente derfor i detalj til årsakene til utblåsningen og det arbeidet som ble gjort 
for å legge forholdene til rette for stengning av brønnen.  

Årsaken til utblåsningen var sviktende dømmekraft fra plattformsjefen på Ekofisk Bravo. Det 
var han som var ansvarlig for at brønnhodeventilen (BOP’en) var montert opp ned. I hvilken 
utstrekning han holdt ledelsen på land i Stavanger og i Bartlesville informert om det som 
skjedde, eller ikke skjedde, vet jeg ikke. Men jeg har forstått at han tidlig ble klar over at 
BOP’en var montert opp ned. Likevel gikk han til ro for natten og avsluttet alt arbeid når 
trettheten seg på. Slik jeg ser det, var det som om kapteinen gikk og la seg, mens skuta 
stampet frem i sjøen, uten at noen sto til rors.  

Det var flott at Paul Red Adair og hans folk, særlig Boots Hansen, kom på plass. Egentlig var det 
utrolig at de klarte å arbeide tett opp til BOP’en med brølet av olje og gass som strømmet ut, 
langt utenfor skalaen for hørbar lyd. De fortjente den ros de fikk. Men det kom vel aldri fram 
at de arbeidet etter et nøyaktig skjema som var laget i Bartlesville, Oklahoma og California, 
med BOP’er som var montert opp-ned, slik at de kunne teste så nøyaktig som mulig hvilket 
spillerom de hadde for manipulering av ventiler og kraner på BOP’en, og hvilken virkning det ville 
ha. Phillips-ingeniøren i Stavanger hadde kontor ved siden av mitt, så jeg fikk følge nøye med.  

BESTE ØNSKER FOR EN NY REDAKTØR 

For meg betyr det kanskje ikke så meget at det kommer en ny redaktør i Aftenbladet. Om få 
uker er jeg 80, og bør kanskje legge ned pennen.  

Jeg vil selvsagt prøve å følge med så godt jeg kan.  

Jeg håper jo at Aftenbladet vil vurdere å støtte et forrektige Rikssamlingssted på Ytraberget, 
der Rikssamlingen faktisk skjedde i år 872, selv om det ikke ligger i Stavanger, og at det kan 
utvikles til en turistattraksjon med verdens flotteste friluftsteater som foreslått i 
Aftenbladet 20. desember 2007 av historieprofessor Torgrim Titlestad og kultursjef Fred 
Roland i Sola kommune.  

Jeg håper jo at Aftenbladet vil vurdere å støtte en gondolbane til Rygertoppen, som vil gjøre 
det mulig for hotellene her å tilby dagsturer til Prekstolområdet. 

Jeg håper jo at Aftenbladet vil støtte tanken om en gondolbane som kan frakte sengepasienter 
mellom Byterminalen, Gamle SUS, Nye SUS for å hindre krise for alle om skal bruke sykehuset. 

Jeg håper jo også at Aftenbladet vil støtte idéen om en dobbelt rørbro mellom Morteviga og 
Arsvågen, som kan elominere mange mil i usikre tunneler mellom Stavanger og Bokn, via Kvitsøy.  
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Jeg håper jo også at Aftenbladet vil støtte allmennhetens rett til ferdsel og opphold i 
strandsoner, også der rike eiere av strandeiendommer helst vil ha gode medborgere borgere 
vekk. 

Med vennlig hilsen 

 

H.r.advokat og konsul em, statsautorisert translatør 

 


